
Toge hert
a great place to be
Believe In Each Other

Take Care Of Each Other
Stay Close To Each Other

Pray Over Each Other

F I N N I S H  B E T H E L  C H U R C H

  70years

John 3:16
For God so 
loved the 

world, that he 
gave his only 
begotten Son, 
that whosoever 

believeth in 
him should not 
perish, but have 
everlasting life.
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P u r p o s e  S t a t e m e n t

O u r  M i n i s t r y

Kotikirkon päämäärälauseke:
Tarkoituksemme on tuntea Kristus ja tehdä hänet tunnetuksi.

Purpose Statement of 19Twenty Church: 
Our purpose is to know Christ and make Him known.

Church Ministries Include:
•	 Sunday	services
•	 Children’s	Sunday	school
•	 Kid’s	Club
•	 Prayer	meetings	&	Bible	Studies
•	 Services	at	Seniors’	Centres
•	 Overseas	Missionary	Work	
•	 Action	Love	(Food	Hampers	&	Community	
	 Christmas	event)	
•	 Phone	Devotional	(Finnish)	
•	 Kid’s	Camp
•	 Family	Fun	Day
•	 Church	Picnic
•	 Youth	Winter	Retreat
•	 Youth	Gatherings
•	 Men’s	meetings
•	 Women’s	meetings
•	 Marriage	Enrichment	events
•	 Discipleship	courses	&	Growth	Group
•	 Special	Music	Services	
•	 Visitations	(Deaconship)

Seurakuntamme toimintaa: 
•	 Sunnuntain	tilaisuudet
•	 Lasten	pyhäkoulut	
•	 Lasten	kerho	
•	 Rukousta	ja	Raamattua	tilaisuudet
•	 Hartaustilaisuudet	Suomikodeilla
•	 Lähetystyö	
•	 Action	Love	(Ruokakeräykset	ja	joulujuhla	
	 lähiön	perheille)	
•	 Puhelinhartaudet	(Finnish)	
•	 Lastenkerho
•	 Perhetapahtumat
•	 Seurakunta	picnic	
•	 Nuorten	talvileiri
•	 Miesten	tilaisuudet
•	 Naisten	tilaisuudet
•	 Avioliitto	tapahtumat
•	 Opetuslapseus	koulutus	ja	uskonaskeleet	
 tilaisuudet
•	 Musiikkitilaisuudet
•	 Kotikäynnit	(diakonia)



A  Wo r d  f r o m  t h e  Pa s to r
Why	 do	 people	 go	 to	 church?	 Some	 people	 have	 come	
to	our	church	almost	as	long	as	our	church	has	existed	–	
70	years!	Why?	Haven’t	they	already	heard	the	message?	
Think	 how	many	 other	ways	 they	 could	 have	 spent	 their	
Sunday	mornings	or	afternoons.	Rather	than	coming	to	a	
service	to	sing,	pray,	listen	and	have	a	chat	with	other	con-
gregants,	they	could	have	stayed	at	home.	“Why	do	people	
come?”	is	a	good	question.	We	offer	some	answers	in	this	
publication.	
	 We	want	 to	 introduce	you	to	Finnish	Bethel	Church	–	
as	we	celebrate	70	years	in	Vancouver.	Nowadays	it	func-
tions	as	two	distinctive	but	united	ministries	in	Finnish	and	

in	English.	This	is	the	reason	for	two	languages	in	this	pub-
lication	 as	well.	Our	 story	 is	 not	merely	 a	 story	 of	 brave	
women	and	men,	even	though	their	part	in	it	is	remarkable.	
Rather	 our	 story	 is	God’s	 story,	which	 is	 reflected	 every	
time	the	church	gathers.	That	story,	however,	 is	not	 lived	
only	inside	our	beautiful	church	building;	it	is	taken	to	our	
local	communities	as	well	as	overseas.	Ordinary	men	and	
women	with	 faith	 in	Jesus	Christ	have	been	doing	extra-
ordinary	 things,	 because	 they	 have	 found	 love,	 forgive-
ness,	 eternal	 hope	 and	 peace	 in	
God.

Happy	reading!	
Rev.	Dr.	Riku	Tuppurainen	

Senior	Pastor

Kotikirkko	 on	 lämmin	 sana	 ja	 se	 ku-
vaa	 hyvin	 suomalaista	 seurakuntaam-
me:	 se	 on	 koti,	 johon	 kokoonnumme.	
Nykyisin	 Kotikirkko	 sanaa	 	 käytetään	
kirkkorakennuksestamme,	 mutta	 sil-
lä	viitataan	myös	suomenkieliseen	toi-
mintaamme,	 vaikka	 virallinen	 seura-
kunnan	nimi	onkin	Suomalainen	Bethel	
Seurakunta.		
	 On	 suuremmoinen	 asia,	 että	 vie-
lä	70	vuoden		olemassaolon	jälkeenkin	
voimme	toimia	myös	suomenkielisenä	
seurakuntana.	Äidinkielenään	suomea	

puhuvalla	on	etuoikeus	kuulla	evanke-
liumi	sekä	osallistua	Raamatun	sanan	
opetukseen	sillä	kielellä	joka	on	lähin-
nä	sydäntä.	
	 Kotikirkon	päätilaisuudet	ovat	sun-
nuntaiaamuisin	klo	10:00	sekä	torstai-
sin	 Rukousta	 ja	 Raamattua	 tilaisuus	

klo	10:30.	Näiden	vakiotilaisuuksien	li-
säksi	 järjestämme	 useita	 erikoistilai-
suuksia,	 joihin	kuuluu	 jouluajan	 juhlat,	
miesten	ja	naisten	tilaisuudet,	erilaiset	
musiikkitilaisuudet	 ja	 konsertit.	 Koti-
kirkko	tulee	myös	sinne	missä	suoma-
laiset	ovat.		Vierailemme	muunmuassa	
suomalaisilla	lepokodeilla.	
	 Tervetuloa	 Kotikirkkoon	 –	 tai	 voit	
kutsua	 jopa	 kirkon	 kotiisi!	 Haluamme	
palvella sinua. 

Riku	Tuppurainen

For	many	years	Finnish	Bethel	Church	
has	provided	worship	services	in	both	
Finnish	and	English.	It	was	in	2010	that	
the	English	service	was	given	an	iden-
tity	and	name	in	19Twenty	Church.	The	
name	“19Twenty”	finds	its	significance	
in	 both	 our	 physical	 location,	 “1920”	
Argyle	Drive,	as	well	as	John’s	Gospel.	
John	19:20	tells	of	the	sign	posted	on	
the	cross	declaring	Jesus	as	the	King	
in	that	era’s	international	languages	for	
everyone	 to	see.	At	19Twenty	Church	

we	welcome	everyone	from	every	na-
tion to share in the new life that Jesus 
has	 for	 us.	 At	 19Twenty	 Church	 our	
purpose	 is	 to	 know	 Jesus	Christ	 and	
to	make	Him	known	by	inviting	people	
to	our	church	community,		where		they	

can	be	encouraged,	
strengthened, and 
grow in their faith. 
We	believe	 in	serv-
ing	each	other	with	
genuine	 sincerity	
and	 love.	 We	 hold	
Jesus as the mod-
el	 and	 Lord	 of	 our	
lives.	Welcome.

Assistant	Jarno	Karjanlahti

V i e s t i  Pa s to r i l t a
Miksi	ihmiset	tulevat	kirkkoomme?	Jotkut	ovat	käyneet	seu-
rakuntamme	tilaisuuksissa	lähes	niin	kauan	kuin	se	on	ol-
lut	olemassa	–	70	vuotta.	Mikä	heitä	vetää	mukaan?	Eivätkö	
he	ole	jo	kuulleet	sanoman?	Mitä	kaikkea	muuta	he	olisivat	
voineet	 tehdä	 sunnuntaiaamuisin.	He	 olisivat	 voineet	 olla	
kotonaan	 sen	 sijaan,	 että	 tulivat	 aamukokoukseen	 laula-
maan,	rukoilemaan,	kuulemaan	sanaa	ja	tapaamaan	toisia	
seurakuntalaisia.	Miksi	ihmiset	tulevat	kirkkoon	on	hyvä	ky-
symys,	johon	löydät	vastauksen	tätä	lehteä	lukiessasi.
	 Tämä	 lehti	 esittelee	 sinulle	 Suomalaisen	 Bethel	 Seu-
rakunnan,	joka	on	toiminut	70	vuotta	Vancouverissa.	Seu-
rakunta	 toimii	 nykyisin	 kahtena	 yksikkönä:	meillä	 on	 suo-
men	 ja	englannin	kieliset	 jumalanpalvelukset	yhden	katon	

alla.	 Tämän	 vuoksi	myös	 tämä	 jul-
kaisu	on	osittain	kaksikielinen.	Ker-
tomuksemme	ei	ole	vain	tarina	roh-
keista	 naisista	 ja	 miehistä	 kautta	
historian,	 vaan	 ensisijaisesti	 se	 on	
kertomus	Jumalan	läsnäolosta	kes-
kuudessamme.	 	 Hänen	 läsnäolon-
sa	 ei	 ole	 rajoitettu	 vain	 kauniiseen	
kirkkorakennukseemme,	vaan	se	on	kanssamme	missä	iki-
nä	kuljemme	aina	maailman	ääriin	saakka.	Jokainen	Jee-
sukseen	 Kristukseen	 uskova	 on	 siunauksen	 välikappale,	
säteillen	ympärilleen	rakkauden,	anteeksiannon,	iankaikki-
sen	toivon	ja	Jumalan	rauhan	sanomaa.	
	 	 	 	 	 	 Hyviä	lukuhetkiä!
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Building	History
Driving	up	Argyle	Drive	in	east	Vancouver,	a	large,	beauti-
ful,	white	church	building	looms	at	the	top	of	the	hill.	Finnish	
Bethel	 Church	 is	 a	 spiritual	 home	 to	many	 Finnish	 immi-
grants	and	their	descendants	as	well	as	a	number	of	other	

nationalities	and	cultures.	Although	the	church	was	origin-
ally	 founded	by	Finnish	 immigrants	and	 there	continue	 to	
be	services	conducted	 in	Finnish,	 there	 is	a	 lot	of	activity	
in	English	to	meet	the	needs	of	those	who	are	not	Finnish	
speaking.

The	 church	 is	 the	 design	 of	 architect	 Jukka	
Salokari	and	was	built	and	finished	during	the	
pastorship	of	Erkki	Ahonen.	The	church	was	
built	 by	 just	 two	paid	 carpenters,	who	were	
church	members.	In	addition,	volunteers	from	
the	church	put	hours	and	hours	of	work	into	
this	labour	of	love;	it	was	after	all,	not	just	any	
building, but a new spiritual home being built. 
The	finished	building,	which	was	completed	
in	1982,	is	worth	seeing.	It	 is	not	only	an	ex-
ample	 of	 Finnish	 architecture,	 but	 of	 work-
ing together harmoniously under one unifying 
purpose.	 As	 the	 church	 congregation	 cele-
brates	 its	 70th	 anniversary,	 God’s	 faithful-
ness	 is	clear.	May	 the	members	continue	 to	
be	 filled	 with	 God’s	 love	 so	 profoundly	 that	
each	person	who	steps	through	the	door	feels	
as	if	they	have	come	home.

Matkan	varrelta	-	Kotikirkko	70	vuotta
Jos	ajelet	Argyle	katua	ylös	itäänpäin	Vancouverin	kaupun-
gin	etelärinteellä,	et	voi	olla	huomaamatta	kaunista	valkoi-
seksi	 maalattua	 kirkkorakennusta.	 Finnish	 Bethel	 church,	
paremmin	 Kotikirkkona	 tunnettu	 rakennus	 on	 hengellinen	
koti	monelle	 Suomesta	 tulleelle	 siirtolaiselle	 ja	 ny-
kyään	myös	 täällä	 syntyneelle	 jälkipolvelle	 sekä	eri	
kansallisuuksille.	 Vaikka	 monet	 uuden	 sukupolven	
nuoret	 ovat	 unohtaneet	 suomen	 kielen,	 voivat	 he	
olla	mukana	seurakunnassa,	 joka	on	alunperin	pe-
rustettu	 suomalaista	 syntyperää	 oleville	 maanmie-
hille,	sillä	nykyään	on	erilliset	 tilaisuudet	sekä	suo-
men-	että	englannin	kielellä.
	 Nykyinen,	 arkkitehti	 Jukka	 Salokarin	 suunnitte-
lema	kirkkorakennus	valmistui	pastori	Erkki	Ahosen	
ollessa	seurakunnan	paimenena.	Rakennustyöt	teh-
tiin	 talkoovoimin	 kahden	 seurakunnasta	 palkatun	
ammattikirvesmiehen	 johdolla.	 Lauantai	 toisensa	
jälkeen	saapui	talkooväki	innolla	tuomaan	oman	pa-
noksensa	rakennusprojektiin.	Ei	ollut	kysymys	mistä	
hyvänsä	rakennuksesta,	vaan	oman	hengellisen	ko-
din	hankkeesta.
	 Vuonna	1982	valmistunut	kirkkorakennus	on	näh-
tävyys,	jota	kannattaa	tulla	katsomaan.	Se	on	myös	osoitus	

suomalaisesta	arkkitehtuurista,	ahkeruudesta	ja	yhteishen-
gestä.	 Seurakunnan	 täyttäessä	 70	 vuotta	 voi	 vain	 todeta,	
että		”tähän	asti	on	Herra	auttanut”.	Saakoon	Kotikirkko	olla	
jatkuvasti	 valomajakkana	 pimenevässä	 yössä	 viitoittamas-
sa	tietä	kotisatamaan.	Ja	saakoon	Jumalan	rakkaus	vallita	
keskuudessamme	niin,	että	 jokainen	tulija	kokee	tulleensa	
”kotiin”	astuessaan	Kotikirkon	ovesta	sisälle.	

Erja	Mononen

B u i l d i n g  H i s t o r y

Time	capsule	placement	in	1988,	Herman	Blomerus,	
Olavi	Mervasalo,	Erkki	Ahonen,	Oiva	Iskanius	and	Lahja	Soderberg.
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W e  b e l i e v e …
•	 that	 the	 Holy	 Bible	 is	 the	 authoritative	
Word	of	God;
•	 that	there	is	one	God,	eternally	existent	
in	the	Persons	of	the	Holy	Trinity;
•	 in	 the	 virgin	 birth	 of	 the	 Lord	 Jesus	
Christ…	 the	 eternal	 all-sufficiency	 of	 His	
atoning	 death,	 His	 bodily	 resurrection,	 His	
ascension	 to	 the	 Father’s	 right	 hand,	 His	
personal	 coming	 again	 at	 His	 second	 ad-
vent;	
•	 that	justification	is	a	judicial	act	of	God…
solely	on	 the	merits	of	Christ,	 and	 that	 re-
generation	by	the	power	of	the	Holy	Spirit	is	
absolutely	essential	for	personal	salvation;
•	 in	holy	 living,	 the	present	day	 reality	of	
the	baptism	in	the	Holy	Spirit…	the	gifts	of	
the	Holy	Spirit,	and	the	Lord’s	supernatural	
healing	of	the	human	body;
•	 in	 Christ’s	 Lordship	 of	 the	Church,	 the	
observance	 of	 the	 ordinances	 of	 Christian	
baptism by immersion for believers and the 
Lord’s	Supper;
•	 in	 the	 eternal	 blessedness	 of	 the	
redeemed	in	heaven,	(John	3:16).

M e  u s k o m m e …
•	 että	Pyhä	Raamattu	on	arvovaltainen	Ju-
malan	Sana;
•	 että	 on	 yksi	 Jumala,	 iankaikkisesti	 ole-
massaoleva	pyhän	kolminaisuuden	persoo-
nina;
•	 Herran	 Jeesuksen	 neitseestä	 syntymi-
seen…	 Hänen	 ikuisesti	 kaiken	 täyttävään	
sovituskuolemaansa,	 Hänen	 ruumiilliseen	
ylösnousemukseensa,	Hänen	taivaaseen	as-
tumiseensa	Isän	oikealle	puolelle,	 ja	Hänen	
henkilökohtaiseen	 takaisintuloonsa	 Hänen	
toisessa	tulemuksessaan;
•	 että	 syyttömäksi	 julistaminen	on	 Juma-
lan	 oikeudellinen	 teko…	 yksinomaan	 Kris-
tuksen	ansiosta,	 ja	Pyhän	Hengen	vaikutta-
maan	henkilökohtaiseen	uudestisyntymään;
•	 pyhitettyyn	elämään,	Pyhän	Hengen	to-
dellisuuteen	 nykypäivänä…	 Pyhän	 Hengen	
lahjoihin	ja	Jumalan	parantavaan	voimaan;
•	 Kristuksen	 Herruuteen	 seurakunnassa,	
kristilliseen	uskovien	upotuskasteen	noudat-
tamiseen	ja	pyhään	ehtoolliseen;
•	 lunastettujen	 ikuiseen	 autuuteen	 tai-
vaassa,	(Johannes	3:16).

S e u r a k u n n a n  p a i m e n e t  j a 
s e u r a k u n n a n  s i j a i n n i t :

Jarno	Karjanlahti	
(2010--	)

Jyrki	Haukka	
Samuel Tedder

Herman	Blomerus
Samuel	Tuokkola

Andrew	Itkonen
Mika	Talja
Kari	Harri	

Pauli	Antturi
Hannu	Happonen
Tanya	Rautava

Samuli Siren
Kai	Antturi

Jyrki	Haukka

Mark	Vainio	
1982-85

Timo	Itkonen	
1985-87

Anna	Pönni	(1952)
Otto	Itkonen

(1962)

Eeva	Aho
la

Lahja	Ro
uhiainen	

		(1946)

Matti	Hämäläinen

(1950-196
3)

Veikko	Ky
llönen

(1965-196
8)

Erkki	Aho
nen

(1972-76)
	

Uuno	Pal
onen	

1988

Klaus	Leh
timäki	

(2007-201
2)

Riku	Tupp
urainen	

(2012	--)

Lauri	Kar
hinen	200
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Matti	Vuori
nen	2007

Teuvo	Va
lkama	

(2003-20
06)

Juha	Pölk
ki	

(1995-20
03)

Herman	Blomerus	

(1988-199
5)

Jaakko	R
omu	

(1986-88
)

Erkki	Aho
nen

(1977-198
6)

John	Siev
änen

viransijai
suus	(197

6-1977)

Paavo	Ku
smin	

(1971-197
2)

Erkki	Aho
nen	

(1968-197
1)

Lauri	Kar
hinen	

(1963-196
5)

Iida	Lepistö	
(1949)

763	Cordova	Street
(1946)

Uusi	kirkko	
1920	Argyle	Drive
Kotikirkko	(1982)

1920	Argyle	Drive	
(1978)

1881	East	Hastings	
Finnish	Bethel

Tabernacle	(1952)

2369	West	
8th	Avenue

Kotikirkko	(1969)

1946

1950

1960

1970

1990

2000

2010

2016

1980

Valtteri	Tuokkola
Ville	Tuokkola
Mark	Vainio

Miika	Mononen

Marja	Mononen
Christel	Mononen
Henry	Mononen
Kaija	Arvinen

      Pastors         Assistants  Location 



6

P i o n e e r i  N a i s e t

Jumalan monitoiminaiset

Lahja	Soderberg	(os.	Rouhiainen)	ja
Eva	Wirkkala	(os.	Soderberg)	olivat	Ju-
malalle	antautuneita	naisia,	jotka	olivat	
merkittävät	pioneerit	seurakuntam-
me	synnyssä.	Erikoispiirteenä	heidän	
työssään	oli	se,	että	he	pyrkivät	saa-
vuttamaan	suomalaisia	evankeliumin	
sanomalla.	Tätä	työtä	he	olivat	tehneet	
Vancouverin	saarella	ja	Vancouve-
rin	alueella	jonkin	aikaa	kunnes	vuon-
na	1946	oli	tullut	aika	perustaa	seura-
kunta.	Uskovien	joukko,	vaikkakin	vielä	
vain	parinkymmenen	henkilön	kokoi-
nen,	halusi	järjestäytyä	seurakun-
naksi	voidakseen	jatkaa	toimintaan-
sa	paremmin.	Kesäkuun	4.	päivänä	
1946	päivätyssä	perustamispöytäkir-
jassa	todetaan:	“Yksimielisesti	pää-
tettiin	rakentua	seurakunnaksi,	joka	
käyttää	nimeä	Bethel.	Hyväksyttiin.”
	 Lahja	ja	Eva	laittoivat	kaikkensa	li-
koon,	jotta	näky	toimivasta	seura-
kunnasta	toteutuisi.	He	kävivät	töissä	
hengellisen	työnsä	ohessa	josta	saa-
tuja	varoja	he	säästivät	seurakunnan	
toimitilojen	hankintaa	varten.	Lahjal-
la	oli	auto,	jonka	hän	myi	ja	siitä	saa-
dut	varat	käytettiin	seurakunnan	ko-
kouspaikan	ostamiseen.	Torontossa	
olevalta	suomalaiselta	seurakun-
nalta	saatiin	pieni	lahjoituskin.	Näil-
lä	varoilla	saatiin	käsiraha	maksettua	

ja	niin	tuleva	seurakunta	oli	saa-
nut	paikan	kokoustoiminnalleen.		
	 Lahja	oli	myös	seurakunnan	en-
simmäinen	saarnaaja	jota	Sanan	ju-
listustehtävissä	autteli	myös	Ida	Le-
pistö.	Seurakunta	kutsui	vasta	
muutaman vuoden olemassa olon-
sa	jälkeen	vuonna	1950	ensimmäi-
seksi	kokotoimiseksi	paimenekseen	
Matti	Hämäläisen	Itä-Kanadasta.	
	 Ei	kulunut	montakaan	vuotta	kun	
omakotitalosta	muunneltu	ensimmäi-
nen	rukoushuone	kävi	ahtaaksi	ja	seu-
rakunta	päätti	ostaa	tontin	ja	raken-
taa	uuden	kirkkorakennuksen.	Jälleen	

seurakuntalaiset	itseään	säästelemät-
tä	laittoivat	tarmonsa	ja	varansa	yh-
teen	ja	rakensivat	kirkon	talkootöillä.	
Toiminta	vakiintui	ja	menestyi	niin,	että	
parhaillaan	seurakunnan	tilaisuuksissa	
on	käynyt	parisensataa	kuulijaa.	Seu-
rakunta	on	aina	vastannut	ajan	haas-
teisiin,	ovatpa	ne	koskeneet	sijaintia,	
kirkkorakennuksia	tai	toimintamuo-
toja.	Tänäpäivänä	Bethel	seurakun-
ta	jatkaa	samalla	pohjalla	kuin	perus-
tamiskirjassa	todetiin	“yksimielisesti”	
vaikkakin	paljon	muuttuneena.		Tä-
mänpäivän	tarpeet	huomioiden	seu-
rakunta	toimii	kahdella	kielellä.	Yksi	
asia	ei	kuitenkaan	ole	muuttunut	sit-
ten	Lahjan	ja	Evan	aikojen	jälkeen.	Sa-
noma	on	edelleen	sama	rakastavas-
ta,	pyhästä	ja	pelastavasta	Jumalasta.	

Koonnut	Riku	Tuppurainen

Lahja	Soderberg	ja	Eva	Wirkkala	1944.

Vuonna	1978	seurakunta	osti	
vanhan	kirkon	1920	Argyle	Drive.

Eeva	Ahola	työn	touhussa.
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It	all	began	with	two	women:	Lahja	Rouhi-
ainen	and	Eeva	Wirkkala.	In	1944,	an	event-
ful roadtrip had led the two evangelists to 
settle	in	Ladysmith	on	Vancouver	Island.	
After	working	on	the	island,	as	well	as	on	
the	mainland,	the	two	ladies	decided	that	
it	was	time	to	set	up	a	permanent	church	
home	in	the	city	of	Vancouver.	So,	with	
900	dollars	of	their	own	money,	along	with	
some donations, they bought a house at 
763	East	Cordova	Street.	Some	walls	were	
removed	and	renovations	made	to	make	it	
into	a	workable	church	building.	On	June	
4,	1946,	with	twelve	members	agreeing	in	
one	accord,	Vancouver	Bethel	Tabernacle	
was	officially	born.	In	those	early	years,	
Lahja	was	the	chairperson	and	Eeva	the	
secretary	of	the	church	and	both	women	
served	as	pastors.	The	church	meetings	
often	drew	Finnish	drunks	from	down	
town,	but	also	plenty	of	children.	People	
got	saved,	there	were	baptismal	services	
and	the	church	started	to	grow.
	 The	two	women,	along	with	the	help	of	Ida	Lepistö	
pastored	the	small	church	until	1950.	At	that	time,	Matti	

and	Lydia	Hämä-
läinen	moved	to	
Vancouver	to	take	
over the pastoral 
duties.	As	Matti	
preached	in	and	
around	Vancouver	
he	became	well	
known	around	the	
city.	During	his	
time,	the	church	
was	very	dynamic	with	lots	of	changeover	in	the	congrega-
tion.	Matti	was	a	fisherman,	who	preached	during	non-
fishing	season	in	part	to	keep	the	church	afloat.	When	he	
was	off	fishing,	there	were	many	others,	like	Otto	Itkonen,	
who would serve as interim pastors. 
	 As	the	church	continued	to	grow,	the	little	house	on	
Cordova	Street	was	deemed	too	small	and	the	church	
decided	to	build	an	actual	church	building	with	volunteer	

labour and donations. 
They	found	a	suitable	lot	at	1881	East	Hastings	and	with	
the	help	of	volunteers,	mostly	women,	a	new	church	
building	was	built	from	the	ground	up.		November	of	1952	
marked	the	completion	of	the	brand	new	church	building.	
	 The	church	has	been	a	fixture	in	Vancouver	all	these	
years,	despite	several	changes	in	location.	The	church	
has	always	met	challenges	head	on	whether	they	have	
involved	location,	buildings	or	ministry.	Today	the	church	
offers	services	in	two	languages	to	meet	current	needs.		
The	membership	has	fluctuated	over	the	years,	in	its	peak	
reaching	upwards	of	200.	What	has	remained	the	same,	
however,	from	the	days	of	Lahja	and	Eeva	is	the	message;	
God is loving, holy and wants to save us.

Annika	Huttunen

P i o n e e r  W o m e n

1881	E.	Has-
tings Street, 

Church	was
complete	and	
the	dedication	
was	held	March	
16,	1952	

Sunday	school,	
1954

The	Church	today	at	1920	Argyle	Dr,	Vancouver

Eva	Wirkkala	(nee	Ahola)	and	Lahja	Soderberg	(nee	Rouhiainen)	



Seurakunnan	pastorit	ovat	käyneet	opetusmatkoilla	raa-
mattukouluissa	eri	maissa.	Myös	Kuubaan	on	tehty	mon-
ta	avustusmatkaa.	Tällä	aukeamalla	oleva	kaavio	esittelee
Bethel-seurakunnan	lähetysihmisiä	seitsemän	vuosikym-
menen varrelta.
			Jeesuksen	antama	lähetyskäsky	”Menkää	kaikkeen	
maailmaan	ja	saarnatkaa	evankeliumia	kaikille	luoduille”	
on	yhä	voimassa.	Vancouverin	Bethel-seurakunta	haluaa	
olla	tätä	käskyä	täyttämässä	niin	kauan	kuin	Elon	Herra	
antaaa	voimia	ja	mahdollisuuksia.	Kaikesta	kunnia	Juma-
lalle!                                                              L.Myyrä

Vancouverin	 Bethel-seurakunnan	 vuosi-
kymmeniä	 kestänyt	 lähetystyö	on	ollut	 lä-
hettien	 kannattamista,	 rukoilemista	 ja	 yh-
teydenpitoa.	 Merkittävä	 osa	 seurakunnan	
toiminnasta	 tapahtuukin	kaukaisissa	mais-
sa,	 ja	 sillä	 kielellä	 mitä	 kussakin	 maassa	
puhutaan.

8

  L ä h e t y s t y ö  -  O u r  M i s s i o n s
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  L ä h e t y s t y ö  -  O u r  M i s s i o n s
G o d ’s  love  c o mp e ls  us  t o  sha r e  t he  go sp e l .
It is the most basic tenet of the Christian faith and is what one needs to accept in 
order to be saved. And yet, it would be a mistake to think that we can mature and 
move beyond it. We never get past the gospel. We never leave the gospel behind 
to focus on more philosophical or deeper questions. The gospel is the centre from 
which all other growth in the Christian walk comes. God loved us and showed us 
mercy. We show Him love by loving others and showing them mercy as He first 
did us. Missionaries are people who understand this and choose to go wherever 
God leads them to share the gospel. Sometimes this missionary work looks more 
traditional like building churches or teaching in Bible schools. Other times, it takes 
other forms like opening cafes or broadcasting Christian children’s programming 
or supporting those with AIDS. Whatever form it takes, it comes down to God’s 
love for us that we then feel compelled to share.                                                                                                      
The Vancouver Finnish Bethel Church and 19twenty Church have supported mis-
sionaries for decades through letters, prayers and finances. In fact, a significant 
portion of the church’s ministry is done far away in other countries and in other 
languages.                                                      Annika Huttunen
Walter and Lucille Eerola were the first missionaries financially supported by 
the church, dating back to the 1950s. The Eerolas worked in Burma and later the 
Philippines.
Aulis and Anne Lappalainen began their mission work doing construction work 
in Belgium in 1968.  They went on to build, preach and care for the sick in Kenya 
and Ethiopia. Aulis wrote a book about his experiences as a missionary and is 
now retired with his wife.
Hannu and Milla Happonen moved to Uganda in 1995.  Their work there was 
extensive and far-reaching especially amongst those suffering with AIDS.  They 
also preached and taught and Milla was instrumental in the creation of Caring 
Hands, which gives impoverished women the opportunity to make and sell beads 
and necklaces out of paper thereby escaping the cycle of poverty. The Happonens 
are currently working for Fida in Finland. 
Timo and Anne Haikonen worked in Tansania for 3 years, in teaching and 
construction. 
Lauri and Anne Sorila designed and built churches and other buildings while 
coordinating Finnish missions work in eastern Africa, Sri Lanka and Kosovo.
Sam and Päivi Tuokkola have been doing training and teaching in many African 
countries. They have been teaching local ”bush pastors” in their own communi-
ties. Since October 2015,  these bush pastors have brought hundreds of people 
to Christ and many new churches have been born. Vancouver is supporting 5 
evangelists in this work. 
Henry and Ruut Mononen are working in Thailand. They have opened a cafe in 
Bangkok to reach the university youth nearby. They are also involved in working 
for Fida, with Ruut as the Asia Director and Henry being involved with the team 
in Japan as well. 
Saara Rossi spent years in Taiwan, preaching and teaching in Chinese. 
Ari Rocklin is well known around the world as a mobilizer and trainer of tentma-
kers. Thousands of Christian professionals, business people and students have 
attended these training courses in many different countries. Tentmakers integrate 
their faith and work, making disciples and starting house churches in the most re-
stricted nations where the Gospel has not been preached.
Krystal Alopaeus is in Australia working against human trafficking. 
Hank and Anne Vainio have been doing missions work in Turkey for years. 
Hannu and Laura Haukka and Juha Haukka have been able to share the gos-
pel through televsion and other media throughout the world. Through IRR/TV 
and Great Commission Media Ministries (GCM Ministries) they have been able 
to reach millions with the gospel, including those in closed countries as well as 
previously unreached people groups. 
Oiva and Riitta Iskanius have travelled to different Latino countries and 
delivered Sunday school materials that they have prepared themselves in the 
Spanish language. 
Numerous pastors have travelled to many different countries to teach and church 
members have also made trips to Cuba and Thailand to help out in various 
ways.                                                                                                              
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M e n’s  M i n i s t r y

C h r i s t m a s  a t  Kot ik i r k ko  -  Kot ik i r ko n  Jo u l u

Men at Church
	 Finnish	Bethel	Church	 has	 always	
organized	 special	 meetings	 for	 men	
and	women.	Men’s	 prayer	 breakfasts	
have	 taken	place	 in	 local	 restaurants,	

the	church	building	and	even	in	sports	
halls.  The nature of these gatherings 
has	 varied	 from	 casual	 chats	 around	
the	 breakfast	 table	 to	 special	 events	
with guest presenters.  Guests have 
included	 Christian	 men	 such	 as	 Ron	
Hoglin,	 who	 has	 climbed	Mt.	 Everest	
more	 than	 once;	 Entrepreneur	 Ken	

McAllister,	 whose	 business	 burned	
down,	 but	 miraculously	 was	 able	 to	
restart	 a	 short	 six	 weeks	 later	 in	 or-
der	 to	 continue	 funding	 his	 commit-
ted	 support	 of	 an	 orphanage	 in	 Li-

beria;	Timo	Itkonen,	a	retired	
school	 teacher,	 who	 with	 a	
small	group	of	other	cyclists	
biked	across	Canada	to	raise	
funds for fresh water wells to 
East	Africa.	Needless	to	say	
these events have been en-
couraging	and	interesting	for	
men and well attended. 
			The	church	usually	organiz-
es	these	special	events	once	
each	fall	and	spring	with	the	
occasional	 casual	 gathering	
in	 between.	 All	 men	 are	 al-

ways	welcomed.

Miehet Kirkossa
	 Suomalainen	Bethel	Seurakunta	on	
aina	järjestänyt	erikoistilaisuuksia	mie-
hille	 ja	 naisille	 normaalin	 kokoustoi-
minnan	lisäksi.	Miesten	rukousaamiais	
tilaisuuksia	 on	 pidetty	 niin	 paikallisis-

sa	 ravintoloissa,	 kirkkorakennukses-
samme	ja	jopa	urheiluhallilla.	Kokoon-
tumiset	ovat	olleet	arkisia	keskusteluja	
aamupalapöydän	ympärillä,	mutta	toi-
sinaan	mukana	on	ollut	vierailevia	pu-
hujia.	Nämä	 vieraat	 ovat	 olleet	 kristit-
tyjä	miehiä	kuten	Ron	Hoglin,	 joka	on	
kiivennyt	Mt.	Everistille	useammin	kuin	
kerran;	Ken	McAllister,	paikallinen	liike-
mies	jonka	liikerakennus	paloi	maanta-
salle,	mutta	 ihmeellisesti	 kykeni	 aloit-
tamaan	 liiketoimet	 uudelleen	 kuuden	
viikon	kuluttua	voidakseen	jatkaa	Libe-
riassa	 olevan	 lastenkodin	 taloudellis-
ta	 tukemista;	Timo	Itkonen,	 juuri	eläk-
keelle	 jäänyt	 opettaja,	 joka	 pyöräili	
Kanadan	halki	viiden	muun	pyöräilijän	
kanssa	kerätäkseen	varoja	kaivoja	var-
ten	 Itä-Afrikkaan.	 Tilaisuudet	 ovat	 ol-
leet	 rakentavia	 ja	 rohkaisevia	 teemati-
laisuuksia.	
	 Seurakuntamme	 tavallisesti	 järjes-
tää	miesten	tapahtumia	kerran	syksyllä	
ja	keväällä.	Kaiken	 ikäiset	miehet	ovat	
tervetulleita	 mukaan,	 vaikka	 ihan	 en-
simmäistä	kertaa.	

Riku	Tuppurainen

CHRISTMAS AT KOTIKIRKKO
	 Christmas	 at	 Kotikirkko	 offers	
warm	 and	 joyous	 celebration	 for	 the	
whole family, drawing together gen-
erations and old and new friends, re-
gardless	of	language.	Even	though	it	is	
not	always	easy	to	get	the	participants	
together	 from	long	distances	to	prac-
tice	the	program	---	families	with	small	
children	and	grandmas	and	grandpas	
alike	---	it	has	been	worth	it	every	time.	
Traditional	songs	and	music	touch	the	
emotions and stir up the memories, 
and	children’s	performances	bring	on	
the	 smiles.	 The	 timeless	 Christmas	
story	 through	 plays,	 recitals,	 and	 the	
pastor’s	message	is	not	worn-out	his-
tory, but a reminder of the present day 
reality	 in	 the	 person	 of	 Jesus	 Christ,	
who	 is	 Immanuel,	 “God	 With	 Us”.	
Through	 Him	God	 became	 near,	 and	
his salvation available to all.

KOTIKIRKON JOULU
	 Kotikirkon	 Joulu	 on	 koko	 perheen	
lämmin	ja	iloinen	juhla.	Se	yhdistää	su-
kupolvet	 ja	 entiset	 ja	
uudet	ystävät,	kieles-
tä	huolimatta.	Vaikka	
ei ole aina helppoa 
järjestää	 harjoituk-
sia	 ja	 saada	 kokoon	
ohjelman	 suorittajia,	
lapsiperheistä	 mum-
moihin	 ja	 pappoihin	
saakka,	 ovat	 pon-
nistukset	 osoittautu-
neet	 vaivan	 arvoisik-
si	 joka	 kerta.	 Vanhat	
joululaulut	 ja	musiik-
ki	lämmittävät	tuntei-
ta	ja	herättävät	muistoja,	ja	lasten	esi-
tykset	nostavat	hymyn	huulille.	Ajaton	
joulukertomus	 näytelmien,	 runojen,	
ja	pastorin	sanoman	kautta	ei	ole	ku-

lunutta	 historiaa,	 vaan	 muistutus	 tä-
män	 päivän	 todellisuudesta	 Jeesuk-
sessa	Kristuksessa,	joka	on	Immanuel,	

”Jumala	Meidän	Kanssamme”.	Hänen	
kauttaan	Jumala	on	lähellä,	ja	pelastus	
tarjona	kaikille.

Marjatta	Itkonen
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1.   How long have you been atten-
ding this church? (Kuinka	kauan	olette	
olleet	tässä	seurakunnassa?)
Hank: Since	1971
Nora: Since	1990

2. Could you tell us what this church 
means to you? (Kertoisitteko, mitä tämä 
seurakuntayhteys teille merkitsee.)
Hank:	Like	home,	since	age	11.	Grown	
here spiritually, made many good fri-
ends	over	the	years	and	participated	in	
numerous	church	activities.
Nora:   One	of	the	first	non-Finns	at	

Kotikirkko.	Made	many	friends	and	
seen	Finnish	culture	first	hand.

3. How would you describe your 
church to a person who would like to 
know more about it? 	(Kuinka	kuvaisit	
seurakuntaasi	henkilölle	joka	haluaisi	
tietää	enemmän?)
Hank:			Kotikirkko	is	biblically	sound,	
quite	conservative	and	supports	many	
missionaries around the world.
Nora:   Certainly	very	Finnish	in	culture,	
conservative	and	full	of	good	people	
that	really	care.

1.			Olemme	olleet	seurakunnas-
sa	noin	14	vuotta.

2.			Ensinnäkin	Kotikirkko	merkit-
see	meille	hengellistä	kotia,	jos-
sa	saamme	Raamatun	opetusta,	
kannustusta	jatkamaan	uskon	
tiellä	ja	kehoitusta	itsetutkiste-
luun.		Suomen	kielen	merkitys	
on	myös	suuri.		Saarnoihin	ja	
opetukseen	englannin	kielellä	
tottuisimme varmaan nopeasti, 
mutta	ihania	hengellisiä	lauluja	
suomen	kielellä	olisi	vaikea	kor-
vata.		Toisten	seurakuntalaisten	
viikottainen	tapaaminen	ja	kuu-

lumisten	vaihto	on	myös	tärkeää	
ja	mitä	enemmän		ikää	tulee	sen	
tärkeämmäksi	senkin	kokee.		

3.		Niille	jotka	kysyvät	minkälai-
nen	seurakunta	meillä	on	ku-
vailisimme	sitä	lähinnä	niinkuin	
yllä	kerrottuna	olemme	sen	itse	
kokeneet:	Olemme	alusta	asti	
kokeneet	itsemme	tervetulleeksi	
seurakuntaan	ja	ilmapiirin	yleen-
säkin	lämpimäksi,	joukoksi	joka	
iloitsee	iloitsevien	kanssa	ja	itkee	
itkevien	kanssa.

Koonut	Anne	Tuppurainen

1.		Tim	has	been	attending	this	
church	since	he	was	born.	I	attended	
in	2009	for	the	first	time	while	visiting	
Canada.	I	joined	the	church	later	
after we got married and now we are 
attending regularly as a family.
						Timi	on	kuulunut	tähän	seurakun-
taan	syntymästään	asti.	Minä	kävin	
Kotikirkossa	ensimmäisen	kerran	
vuonna	2009	vieraillessani	Kanadas-
sa.	Liityin	seurakuntaan	myöhemmin	
häidemme	jälkeen	ja	nyt	käymme	
kokouksissa	perheenä	säännöllisesti.

2.	We	enjoy	the	fellowship	with	other	
believers and we are able to serve in 

the	church.	God	is	our	priority	and	
we	love	worshiping	Him	together	as	
a	church.	
						Nautimme	yhteydestä	muiden	
uskovaisten	kanssa	ja	meillä	on	myös	
mahdollisuus	palvella	seurakunnas-
sa.	Jumala	on	prioriteettimme	ja	
rakastamme	ylistää	Häntä	yhdessä.

3.	We	are	a	small	church	that	wants	
to	serve	God	by	helping	our	commu-
nity and spreading the  good news 
about Jesus! 
						Olemme	pieni	seurakunta	joka	
tahtoo	palvella	yhteisössämme	ja	
levittää	ilosanomaa	Jeesuksesta!

T i m  &  M i m m i  M o n o n e n  ( M i i n a )

Pa avo  &  H e l y  W i i t a s a l o

O u r  Pe o p l e  -  S e u r ak u n t a l a i s i a

H a n k  &  N o r a  M y r a
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  K o h o t t a k a a  r i e m u h u u t o  H e r r a l l e !
Musiikki	on	aina	ollut	keskeisellä	sijal-
la	Bethel	seurakunnan	historiassa.	On	
uskottu		vahvasti	siihen	tosiasiaan,	että	
”laulu		syömmet		aukaisee”.	Jo	Vanhan	
Testamentin	 ja	 alkuseurakunnan	 aika-
na	musiikki	oli	 tärkeä	elementti	 juma-
lanpalveluksessa.
	 Niinpä	Kotikirkossakin	on	aina	laulu	
kaikunut	ja	soitto	soinut.

	 On	 ihmeellistä,	 kuinka	 Jumala	 on	
pitänyt	 huolta	 musiikin	 jatkuvuudes-
ta	 näennäisesti	 	 suhteellisen	 pienes-
sä	seurakunnassa.	Aina	on	löytynyt	in-
nokkaita	 laulajia	 ja	soittajia,	 jotka	ovat	
uskollisesti	palvelleet	lahjoillaan.
	 Yhteislaulu	on	kuulunut	erottamat-
tomana	 osana	 jokaiseen	 hengelliseen	
tilaisuuteen.
	 Veisuunjohtajana	on	enimmäkseen	
toiminut	seurakuntamme	entinen	pas-
tori,	 Erkki	 Ahonen.	 Säestyksestä	 ovat	
vastanneet	pianon	lisäksi	kontrabasso	
ja	puhallinryhmä	mikä	on	rikastuttanut	
ja	voimaannuttanut	yhteislaulua.
	 Perinteinen	 kuorolaulu	 on	 ollut	
myös	osa	 kokousten	 runkoa,	 jonka	 li-
säksi	 erilaiset	 musiikkikokoonpanot,	
yksinlaulut	 ja	 eri	 instrumenttisoolot	
ovat	rikastuttaneet	kokoustoimintaa.
Helge	ja	Erja	Mononen	ovat	olleet	vas-
tuussa		kuorotyöstä	yli	kolmenkymme-
nen	vuoden	 	ajan.	Tilapäisesti	 kuoroa	
on	johtanut	entinen	pitkäaikainen		kuo-

ronjohtaja,	Leevi	Myyrä.
			 Herman	 Blomeruksen	 	 työ-
kausi	 oli	 musiikillisesti	 erityisen		
rikasta		aikaa.	Laulujuhlia		pidet-
tiin	 	 säännöllisesti.	 Myös	 Suo-
mesta	 	 tulleet	 	 Henry	 Hedman		
sekä	 	Kyösti	 	Florin,	 jotka	 tulivat	
Vancouveriin	opiskelemaan	 teo-
logiaa, antoivat oman mahtavan 

panoksensa		seurakun-
nan		musiikkielämään.	
Siir tolaisseurakuntiin	
kautta	 mantereen	 on	
siunaantunut runsaasti 
lahjakkaita		musikantte-
ja,	eikä	vähiten	Vancouveriin.	
On	 yksinlaulajia,	 säveltäjiä,			
sovittajia,	soittajia		sekä	kuo-
roja	 että	 pienryhmiä.	 Viime	
vuosina erilaisilla  teemoilla 

järjestetyt	 	 yhteislau-
lutilaisuudet ovat saa-
neet suuren suosion. 
Myös	suomalaisilla	le-
pokodeilla	 on	 vierail-
tu	 laulamassa	 ja	 soit-
tamassa.
	 Kotikirkon	 mu-
siikkikoordinaattorina	
toimii	 Erja	 Mononen	
ja	 19Twenty	 Church		
puolella	 	 Mimmi	 Mo-
nonen,	 aiemmin	 Lii-

sa	 Karjanlahti.	 Englanninkielisissä	
tilaisuuksissa	 toimii	 ylistysryhmä	 eri-
laisissa	 kokoonpanoissa.	 Myös	 seu-
rakunnan	 pyhäkoululaiset	 osallistuvat	
seurakuntamusiikkiin	 omilla	 soolo	 ja	
ryhmäesiintymisillään.	
	 On	 	 rohkaisevaa	 nähdä,	 että	 uu-
desta	 sukupolvesta	 nousee	 vastuun-
kantajia,	 jotka	 	välittävät	evankeliumin	
sanomaa	musiikin	 avulla,	 joten	 histo-
rian	 kirjoitus	 	 jatkuu,	 kun	 	 sukupolvet	
vaihtuvat.	 Saarnattu	 sana	 ja	 hengelli-
nen	 	musiikki	ovat	kuin	aisapari	 	seu-
rakuntatyössä.	 Saakoon	 musiikki	 olla	
muokkaamassa	 sydänten	 maaperää	
vastaanottamaan	 kylvetyn	 sanan.	 Ja	
saakoon	 lauluissamme	 kaikua	 ristin	
sanoma	kaikille	ihmisille	pelastukseksi!	

Tervetuloa 
kuuntelemaan	ja	osallistumaan

Erja	Mononen	
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	 Torstaiaamu	 on	 valjennut.	 Se	 on	
erilainen	muista	 arjen	 aamuista.	 Kuu-
luu asiaan soittaa pirauttaa naapuriin 
ja	 kysyä.	 ”Onko	 tänään	 kirkkoaamu?”	
”Kyllä	on”,	kuuluu	vastaus,	lähes	poik-
keuksetta.	”Tavataan	sitten	kello	10:10	
tavanomaisella	 paikalla”.	
Siinä	 sitten	 matka	 kirkol-
le	“kimppakyydillä”	taittuu	
mukavasti	 päivän	 asioi-
ta pohtien, mieli odotus-
ta	 täynnä.	Millaista	Sanan	
leipää	tänään	taitetaan?
	 Kirkolle	on	jo	muutama	
auto ehtinyt ennen mei-
tä.	Ovella	on	vastassa	kah-
vin	 tuoksu,	”Huomenta!”	 ja	
”Rauhaa!”	tervehditään	toi-
sia	 mukaan	 tulleita.	 Kahvi-
kupin	 kanssa	 istutaan	 suu-
ren	 pöydän	 ympärillä.	 Pian	
täyttää	 kotoinen	 puheen-
sorina	 huoneen.	 On	mielui-
saa	 oloa	 oman	 seurakunta-
perheen	 keskellä.	 Kysellään	
kuulumisia	ja	kerrotaan	omia.	
Tärkeätä	 on	 jakaa	 huolia	 ja	
iloja,	rohkaista	ja	kehaista:	”Onpa	upea	
huivi!”	 ”Wau,	 mikä	 laukku!”	 ”Kuka	 on	
tehnyt	näin	hyvää	pullaa?”	Huoli	puo-
littuu	ja	ilo	kaksinkertaistuu,	se	on	huo-
mattu.
	 Puheen		sorinan	yli	kuuluu	pastorin	
ääni:	”Taitaa	olla	aika	aloittaa.	Kenellä	
on	lauluehdotus?”	Jollakin	on	jo	valmii-
na	mielilaulu.	Korotetaan	äänet	yhdes-
sä,	 milloin	 pianosäestyksellä,	 milloin	
”acapellana”.	 Rukoillaan	 ja	 avataan	
Raamatut.	Kaikki	pääsevät	mukaan	lu-
kemaan	 jakeen-pari	 vuorollaan.	 Teks-

tiä	 luetaan	 eri	 käännöksistä:	 on	 uutta	
ja	 vanhaa	 käännöstä;	 Raamattu	 kan-
salle-	 ja	 Aapeli	 Saarisalon	 käännök-
set	 ja	vielä	on	 joku	 löytänyt	käyttöön-
sä	”vanhaakin	käännöstä”	vanhemman	

version, sellai-
sen	jonka	kieli	on	hyvin	vanhentunutta.	
Jokainen	käännös	osaltaan	rikastuttaa	
tekstiä,	kun	luemme	luvun	kerrallaan.
	 Sittempä	 on	 vuorossa	 pastorin	
kommentit	lukemastamme.	Tulee	mie-
leen	 Raamatun	 sana	 kirjanoppinees-
ta,	joka	tuo	varastostaan	esille	vanhaa	
ja	uutta.	On	tutkisteltu	alkuperäisteks-
tiä	 ja	 muiden	 arvostettujen	 teologien	
kirjoituksia.	 Kuulijalle	 tulee	 ahaa!-elä-
myksiä,	jotain	aivan	uutta,	silmiä	ja	sy-
däntä	avaavaa.	Sana	elää!	Lopuksi	on	
jokaisella	tilaisuus	jakaa,	mitä	ajatuksia	

Sanasta	nousi.	On	kokemuksia	elämän	
matkalta,	kerrotaan	miten	Sana	on	aut-
tanut	 ja	 nostanut.	 Onpa	 eriäviä	 mie-
lipiteitäkin,	 erikoisesti	 käydessä	 läpi	

Johanneksen	 ilmestyskirjaa.	
Loppujen	 lopuksi	 lienee	 pa-
rasta	jättää	nämä	kysymykset	
Kaikkivaltiaan	 haltuun.	 Hän	
on	 voittaja	 ja	 ”seisoo	 viimei-
senä	multien	päällä”.	On	tur-
vallista	 olla	 Hänen	 omansa	
maailmamme	myllertäessä	–	
josko	jo	lie	niitä	viimeisiä?
	 Sitten	 onkin	 aika	
käydä	 rukoukseen.	 Kerro-
taan	rukous-	ja	kiitosaiheet.	
Emme	 unohda	 seurakunta-
laisia,	 jotka	 eivät	 enää	 jak-
sa	 tulla	mukaan.	Kysellään,	
mitä	 uutta	 kuuluu	 sisarel-
le	 tai	 veljelle,	 joka	 on	 sai-
raana	ja	viedään	heidät	ru-
kouksin	 Jumalan	 eteen.	
Rohkenemme	tuoda	sydä-
mellä	olevat	 kipeätkin	 asi-
at	 toisten	 tietoon,	 jotta	 yh-

dessä	voimme	rukoilla	niiden	puolesta.	
Yksi	 ja	 toinen	 korottaa	 äänensä	 ruko-
ukseen.	On	 hyvä	 ja	 kiitollinen	 mieli	
matkatessa	kotiin.	Koetaan,	että	yhteys	
oman	perheväen	kesken	on	 taas	 lujit-
tunut.	Ihmetellään	taas	kerran	Jumalan	
elävää	Sanaa.	Sieltä	 riittää	ammentaa	
vieläkin.	Tänne	taas	tullaan	ensi	viikol-
lakin,”	jos	eletään	ja	Herra	suo”.

Terttu	Karhinen

19Twenty	Church	is	a	community	of	people	who	
value…

•	People	&	Families	of	all	cultures	and	ages
•	Love	that	is	rooted	in	Jesus	Christ
•	Gospel	centered	life
•	Generosity	in	giving	and	volunteering
•	Empowering	&	Equipping	to	grow	in	knowledge				
				and	character
•	Flourishing	community

Kotikirkko	koostuu	ihmisistä	jotka	arvostavat…

•	 Anteliaisuutta
•			Rakkautta,	joka	nousee	Kristuksen	esimerkistä
•			Voimauttamista	ja	varustamista,	joka	johtaa	tiedon		
								sekä	luonteen	kasvuun
•			Opetuslapseuttamista:	Evankeliumin	ohjaamaa								
								elämää
•			Toinen	toistamme:	Yksilöitä	ja	perheitä	kaikista				
								kulttuureista	ja	ikäryhmistä.
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	 As	 you	 enter	 19twenty	 church,	 you	 can	 already	 hear	
them:	 big	 kids,	 little	 kids,	 and	 babies.	 They	 are	 excitedly	
talking	and	laughing	and	waiting	for	Sunday	school	to	start.	
Sometimes, they are also running between the rows of 
seats,	throwing	paper	airplanes	or	spreading	crumbs	

in	 their	 wake	 as	 they	
gobble	up	 the	snacks	provided,	but	 these	are	all	signs	of	
life.	For	a	small	congregation,	23	potential	kids	 in	attend-

ance	is	impressive	and	a	sure	sign	of	church	vitality.
On	any	given	Sunday	from	September	to	June,	the	kids	are	
dismissed	to	Sunday	school	near	the	beginning	of	the	ser-
vice.	The	school	aged	kids	make	up	one	class,	with	up	to	13	

kids.	The	nursery	kids	aged	0-4	years	old	make	
up	the	other	class,	with	up	to	10	kids.	
	 Sunday	 school	 for	 the	 school-aged	 kids	
consists	 of	 a	 lesson,	 singing,	 free	 time	 and	
games.	This	class	is	very	active	and	made	up	
of	mostly	 boys.	 They	 laugh	 and	 joke	 around	
and	never	sit	still.	They	can	be	a	handful,	but	
what	 is	always	clear	 is	how	much	 they	enjoy	
each	 other’s	 company.	 They	 say	 what	 they	
think	and	share	life	together.	At	their	request,	
we	 have	 prayed	 for	 ball	 hockey	 games	 and	
puppies	 and	 even	 video	 game	 victories,	 but	
we	have	also	prayed	for	nonbelieving	uncles	
and	family	illnesses.	We	have	grown	together	
and learned about Jesus together.
	 The	nursery	class	on	the	other	side	of	the	
hall	is	a	different	kind	of	active.	This	space	is	
full	of	toys	and	books	and	craft	supplies.	The	
littles	who	attend	here	 are	 sweet	 and	enjoy	
the	 large	 space	 for	 playing	 together,	 eating	
snacks	and	doing	crafts;	there	is	a	lot	of	glit-
ter	and	glue	and	feathers.	But	above	all,	the	
kids	feel	safe	and	at	home	in	the	house	of				

                      God and that is a beautiful thing.

Annika	Huttunen

	 Finnish	 Bethel	 Church	 has	 had	 the	 bless-
ing	and	privilege	of	running	Summer	Kid’s	Camp	
for	over	40	years.	From	its	humble	beginnings	of	
camping	in	tents	to	its	beautiful	retreat	location	at	
UBC’s	Loon	Lake,	kid’s	camp	has	been	a	valuable	
ministry	to	children.	Throughout	the	years	we’ve	
seen	 countless	 children	 encounter	 the	 gospel	
message and give theirs lives to Jesus. Summer 
Camp	is	a	time	when	kids	not	only	come	togeth-
er	to	have	fun	playing	games,	having	campfires,	
sauna	&	swimming,	canoeing,	but	also	 to	 learn	
God’s	Word.
	 Kid’s	 Camp	 is	 made	 possible	 by	 the	 many	
selfless	 volunteers	 who	 help	 with	 prepara-
tion,	 kitchen	 work,	 cabin	 counselling,	 speak-
ing	 &	 teaching,	 running	 activities,	 and	 more.	
Thank	you	to	all	our	volunteers	and	camp	direc-
tors	throughout	the	many	years.	We	love	doing	
camp	because	we	love	Jesus	and	we	love	chil-
dren.	For	more	 information	on	our	Kid’s	Camp	
visit	www.19twenty.org/camp.	
	 	 	 	 				Jarno	Karjanlahti

  K i d ’s  C a m p

  C h i l d r e n ’s  S u n d a y  S c h o o l
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Action Love
is	 a	 ministry	 with	 a	 goal	 to	 be	 a	 positive	 force	 in	 our	
Vancouver	 community.	 As	 the	 cost	 of	 living	 grips	 down	
on	families,	we	try	to	think	of	ways	to	lighten	the	load.	We	
desire	 to	show	 the	 love	of	Jesus	 through	 the	work	of	our	
hands	by	providing	meals,	clothing,	summer	camp	for	kids,	
and gifts.
	 Action	 Love	 began	 in	 2012	 as	 a	ministry	 to	 2	 families	
in	 our	 Vancouver	 neighborhood,	 providing	 monthly	 food	
hampers	 and	 special	 Christmas	 hampers,	 and	 has	 since	
grown.	 We	 now	 host	 an	 annual	 Christmas	 Dinner	 that	
provides	 food,	clothing,	 toys,	and	more	 to	30+	 families	 in	
our	community.	We	connect	 to	these	families	through	the	
counsellors	of	the	Vancouver	School	Board.
	 Building	relationships	and	trust	is	important.	When	trust	
is established we are able to offer prayer and Godly insight 
into	lives.	We	have	seen	God’s	work	in	families	and	in	one	
particular	 family	God	 touched	 and	 healed	 a	mother’s	 leg	
that	doctors	said	she	had	98%	chance	of	losing.	Praise	God!	

We’ve	
seen	 children	 give	 their	
lives	to	Jesus	and	parents’	faith	strengthened.	We’re	about	
showing the love of Jesus, building trusting relationships 
with people in order to see the gospel go forth.

Jarno	Karjanlahti

  A c t i o n  L o v e

Turning	to	GOD: 
Jatkoa sivulta 12

Joskus	 kuulemme	 kertomuksia	 suu-
rista	syntisistä,	 jotka	antavat	elämän-
sä	Jumalalle:		ihmisistä,	jotka	ovat	ko-
keneet	 kovia,	 jotka	 ovat	 huumeitten	
kourissa,	 jopa	 ihmisistä,	 jotka	 ovat	
suorittaneet	 kauhistuttavia	 rikoksia.		
Jumala	tulee	heidän	elämäänsä	ja	he	
muuttuvat.	 	 Senkaltaiset	 ihmiset	 tar-
vitsevatkin	 Jumalan	 armoa,	 saatam-
me	ajatella	--	ihmiset,	jotka	ovat	kado-
tettuja	 ilman,	 että	 heidän	 elämäänsä	
puututaan niin ravistuttavalla tavalla, 
että	 se	 johtaa	 sydämen	 täydelliseen	
muutokseen.
	 Me	olimme	tavallisia	ihmisiä.		Isän,	
Osmo,	oli	ahkera	mies,	joka	paiski	töi-
tä	 kahdessa	 työpaikassa,	 ja	 äitim-
me	Anneli	 piti	 tarkan	 huolen	 kodista	
ja	perheemme	viidestä	lapsesta.		Kun	
muutimme	 Vancouveriin	 Suomes-
ta	1970-luvun	puolivälissä,	vanhin	ty-
tär	oli	jo	naimisissa.		Me	muut	olimme	
keskenkasvuisia,	kiireisiä	harrastuksi-
en	ja	koulun	parissa.		Kukaan	ei	viih-
tynyt	huonossa	seurassa.	 	Kukaan	ei	
ollut	 epärehellinen	 tai	 juopotellut	 tai	
kokeillut	 huumeita.	 	 Meidät	 oli	 jopa	
opetettu	 kunnioittamaan	 uskonnol-
lisia	 asioita.	 	Naapurimme	olivat	 var-
maan	huomioineet,	että	olimme	hyvä	

ja	kunnollinen	perhe.
	 Mutta	 kunnolliset	 ja	 	 tavalliset-
kin	 ihmiset	ovat	syntisiä.	 	 	Tavalliset-
kin	ihmiset	tarvitsevat	Jumalan	armoa	
ja	 anteeksiantamusta,	 koska	 ”Kaik-
ki	ovat	syntiä	tehneet	ja	ovat	Jumalan	
kirkkautta	vailla”	(Room.	3:23).		Juma-
la	rakastaa	meitä	ilman	ehtoja	ja	halu-
aa	yhteyteen	meidän	jokaisen	kanssa.		
Hän	 on	 valmistanut	 tien	 luoksensa	
Poikansa,	Jeesuksen	Kristuksen	kaut-
ta.		Ja	tämä	oli	asia,	josta	Jumala	sil-
loin,	 vuosia	 sitten,	 alkoi	 puhumaan	
meidän	sydämiimme.		
	 Vuoden	 -77	 syksyllä	 Suomessa	
asuva	sisareni	meni	hengelliseen	ko-
koukseen,	 jossa	 hän	 antoi	 elämänsä	
Jumalalle.	 	 Samoihin	 aikoihin	 täällä	
Kanadassa	 joku	 kutsui	 veljeni	 Koti-
kirkon	 kokoukseen	 ja	 hänkin	 luovut-
ti	elämänsä	Jumalalle.	Kohta	sen	 jäl-
keen	 äitini,	 joka	 oli	 jo	 jonkin	 aikaa	
etsinyt	 vastauksia	 hengellisiin	 kysy-
myksiin,	myös	vastasi	siellä	alttarikut-
suun.	 	 	 Jälkikäteen	olen	nähnyt,	että	
Jumala	oli	jo	jonkin	aikaa	puhunut	mi-
nunkin	sisimpääni,	kun	muutama	viik-
ko	 sen	 jälkeen	 löysin	 itseni	 nuorten	
pitämästä	 tilaisuudesta	 Kotikirkolla.			
Kun	 pastori	 puheensa	 lopuksi	 kysyi	
onko	 läsnä	 ketään,	 joka	 haluaisi	 an-
taa	elämänsä	Jumalalle,	 tunsin	 kuin-
ka	kahden	nuoremman	siskoni	 kädet	
sujahtivat	 ylös.	 	 He	 halusivat	mennä	
rukoiltavaksi,	mutta	sanoivat	olevansa	

liian	 ujoja.	 	 Silloin	 tiesin,	 että	 nyt	 oli	
aika	minun	 tehdä	päätökseni.	 	 ”Minä	
vien	 teidät,”	 sanoin,	 ja	 kohta	 polvis-
tuimme	yhdessä	alttarilla	äidin	ja	vel-
jen	 tukemana.	 	 Vuosien	 vieriessä	
sama	pastori	on	usein	muistellut	sitä	
hetkeä,	jolloin	pitkä	ja	kookas	isämme	
nousi	ja	lähti	kävelemään	penkiltä	kir-
kon	etuosaan	niin	vakavan	näköisenä,	
että	olisi	voinut	 luulla,	että	nyt	oli	 tu-
lossa	vaikeuksia.		Mutta	isäni	oli	per-
heen	viimeinen,	joka	polvistui	alttaril-
le	 ja	 teki	 sen	saman	päätöksen,	 joka	
muutti	meidän	kaikkien	elämän.
	 Me	 olemme	 vieläkin	 tavallisia	 ih-
misiä.	 	 Olemme	 vieläkin	 syntisiä.		
Vuosien	aikana	olemme	kukin	tehneet	
kovasti	 töitä,	 kokeneet	 mutkia	 elä-
mäntiellä,	niin	onnistumisia	kuin	epä-
onnistumisiakin.	 	Olemme	 vanhentu-
massa,	 ja	meillä	on	 jo	 itsellä	aikuiset	
lapset.	 	 	 Vanhempamme	 ovat	 jo	 jät-
täneet	 tämän	 maailman,	 niinkuin	 on	
nuorempi	 veljemmekin,	 joka	 syntyi	
heille	 myöhemmin.	 	 Matkan	 varrella	
on	ollut	sekä	ilon	ja	surun	kyyneleitä.		
Mutta	kaiken	läpi	käytyämme	olemme	
tienneet,	 ettei	mitään	ole	 tapahtunut	
ilman,	 että	 Jumalan	 läsnäolo	 ja	 oh-
jaus	on	ollut	kanssamme.		Hänen	ar-
monsa	ja	anteeksiantamuksensa	ovat	
avoinna	kaikille,	jopa	meille	tavallisille	
ihmisille.                 

Marita	Lastikka-Haavisto										
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Sometimes we hear about great sin-
ners	coming	to	God:	people	down	and	
out, perhaps in the grip of terrible ad-
dictions,	even	people	who	have	com-
mitted	 horrific	 crimes.	 	 God	 enters	
their	lives	and	they	become	changed.		
Those	 are	 the	 kinds	 of	 people	 who	
truly	 need	 the	 grace	 of	 God,	 we	
might	 think	 –	 people	who	 are	 utterly	
lost	without	some	dramatic	 interven-
tion involving a total transformation of 
their hearts.
	 We	 were	 ordinary	 people.	 	 My	
father,	 Osmo,	 was	 a	 hard-working	
man	with	two	 jobs,	while	my	mother,	
Anneli	kept	a	spotless	house	and	took	
care	 of	 five	 children.	 	 When	 we	 im-
migrated	 to	 Vancouver	 from	 Finland	
in	 the	mid-1970’s,	 the	 eldest	 daugh-
ter was already married.  The rest of 
us were half-grown, busy with hob-
bies	 and	 school.	 	 No	 one	 hung	 out	
with	bad	company.			No	one	cheated	
or	drank	or	did	drugs.	 	We	had	even	
been	 taught	 to	 respect	 things	 that	
had	to	do	with	God.		Our	neighbours	
would have observed that we were a 
good	and	decent	family,	the	kind	that	
surely	had	no	need	for	a	change.
	 But	even	ordinary	people	are	sin-
ners.	 	 Even	 ordinary	 people	 need	
God’s	 grace	 and	 forgiveness,	 be-
cause	“All	have	sinned	and	 fall	 short	
of	 the	 glory	 of	 God”	 (Romans	 3:23).		
God	 loves	 us	 unconditionally,	 and	
there	 is	 a	 relationship	 that	He	wants	
to	have	with	every	one	of	us.		He	pro-
vides	a	way	to	Him	through	His	Son,	
Jesus	 Christ.	 	 And	 this	 was	 some-
thing that God was slowly beginning 
to	impress	upon	each	of	our	hearts	all	
those years ago.  
	 In	the	fall	of	’77,	my	married	sister	

in	 Finland	 attended	 a	 service	 where	
she	 gave	 her	 life	 to	 God.	 	 Around	
the	same	 time	 in	Canada,	my	broth-
er	was	invited	to	Kotikirkko	for	a	ser-
vice,	and	he	ended	up	committing	his	
life	to	God.		My	mother,	who	had	been	
going through a season of spirit-
ual	searching,	answered	an	altar	call	
there	soon	after.	 	 In	hindsight,	 I	now	
know	 that	 God	 had	 been	 speaking	
to my heart for a while already by the 
time	I	found	myself	at	a	youth	service	
at	Kotikirkko	mere	weeks	later.		When	
the	pastor	asked	if	there	was	anyone	
who	wanted	to	give	their	life	to	God,	I	
felt	my	two	younger	sisters’	hands	go	
up in unison.  They wanted to go up 
to be prayed for, but said they were 
too	shy.	 	 I	knew	it	was	my	time	for	a	
decision.		“I	will	take	you,”	I	said,	and	
together	we	went	 to	 kneel	 at	 the	 al-
tar,	soon	accompanied	by	my	mother	

and	brother.	Over	the	years,	the	same	
pastor	 has	 often	 reminisced	 about	
the	moment	when	my	 tall	and	husky	
father got up from the pews and start-
ed	 walking	 towards	 the	 front	 of	 the	
sanctuary,	 looking	 so	 serious	 that	 it	
might have seemed that trouble was 

ahead.		But	my	father	was	the	last	of	
our	family	to	kneel	at	the	altar,	making	
the	commitment	that	changed	life	for	
all of us.
	 We	are	 still	 ordinary	people.	 	We	
are	 still	 sinners.	 	We’ve	worked	hard	
over	 the	 years,	 experiencing	 life’s	
twists	and	 turns,	successes	and	 fail-
ures.		We	are	getting	older,	with	grown	
children	of	our	own.		My	parents	have	
passed on from this earth, as has 
another brother, born late to them.  
There	have	been	tears	of	joy	and	tears	
of	 sorrow.	 	 But	 through	 everything,	
we	have	known	that	nothing	has	hap-
pened	in	our	lives	without	God’s	con-
stant	 presence	 and	 direction.	 	 His	
grace	and	forgiveness	is	for	everyone,	
even for us ordinary people.

Marita	Lastikka-Haavisto
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Sunnuntaisin klo 10:00
Aamukokous
• Puhelinhartaus: 
       604-324 4447
• Torstaisin rukousta 
       ja Raamattua

Turning to GOD: 
Always Needed – Always Big Change

Jatkuu sivulla 11

Sundays 11:30 am 
 • Worship Service 
     & Kid’s Sunday school
Weekdays
• Prayer Meeting
• Kid’s Club

John and Marita Haavisto


